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Estraro de la Ligo

Prezidanto: Maŭro La Torre, Dipartimento di Scienze delTEducazione, Universita Roma 
Tre, Via Castro Pretorio, 20,11-00185 Roma, Italio.
Tel. (+39) 06 44 62 092 aŭ 06 49 57 805, fakso: (+39) 06 49385673. 
<m.latorre@uniroma3.it>; http://lps.uniroma3.it
Interlernejaj projektoj, komunikiloj, terminaro, reprezentado.

Vicprezidanto: Stefan MacGill, Bethlen Gabor u. 2, HU-2030 Erd, Hungario.
Tel. (+36 23) 364 198. <stefan.macgill@galamb.net> 
Lerniloj, komunikiloj, eldona agado.

Sekretario: Mariana Evlogieva, Drujhba-2, PK 18, BG-1582 Sofia, Bulgario.
Tel. (359 2) 24-33-78. <intrpres@usa.net> aŭ <amuze@poboxes.com> 
http://www.poboxes.com/amuze; http://www.webalias.com/amuze 
Membraro, sekcioj, komitato

Vicsekretario: Jennifer Bishop. 39 Hill Street, Hawthorn, Victoria 3122, Aŭstralio. Tel. 
(+61 3) 9818 7358, fakso: (461 3)9905 3668. 
<esperanto@education.monash.edu.au> Lernejoj, konferencoj, gimnazio.

Kasisto: Boo Mee Kim-Lindblom, Stenbockensgata 102, SE-136 62 Haninge.
Tel. (+46 8) 777 4175, <boomee.kimlindblom@swipnet.se>

; Membro: La estrara loko vakas, kun respondeco pri lerneja kaj universitata agado.

■ Membro: La estrara loko vakas, kun respondeco pri instruista trejnado kaj scienca

! esplorado.

; Pri la kompletigo de la estraro vi trovos detalojn sur la 12-a paĝo de IPR!
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Celo: kreo de kuna agado estonte, ne pritraktado de Ia estinteco

Enkonduko de "Peer Mediato» Prograin"
Aliaj, flankaj akompanantaj agadoj en la lernejo necesas, por stabiligi la 

enkondukon de ia tia programo.
konstru iva 
ko nflikta 
prilabo ro

preventaj agadoj 
kaj lernejaj 
p ro grani oj

ni alfemio de la 
lernejo

ako ni pan antaj 
p ro gra ni oj

socia lernado 
duni instruado

trejnado de 
geinstruistoj

La pedagogia heksagono [laŭ Faller, 1998]

Tiuj ses elementoj estas memstaraj, do ilin oni unuope prilaboru, sed 
samtempe ili reciproke influas unu la alian kaj la tutan sistemon lernejan.

Celo estas krei sistemon de konflikta prilaborado, kiu plej atentas la 
interesojn de ĉiuj koncernuloj kaj kiu baziĝas sur metodo de mediaciado. Krome 
la pozitiva traktado de konfliktoj speciale al gejunuloj kaj infanoj donas 
potencon, kiun eblas pedagogie uzi.

Kial gelernantoj kiel mediaciistoj?
La aliro de "Peer Mediation" ne nur traktas la efikon de la mediacia metodo, 

sed opinias, ke gelernantoj kiel perantoj havas pli da sukceso ĉe siaj samaĝanoj, 
ol ekz. plenkreskuloj. Kial do?

2 ♦ IPR 00/3
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Kroma ekzerco, kiu trejnas la sentemon por aliaj personoj, estas jena:

- partoprenantoj: almenaŭ du
- aĝo: ekde ok jaroj
- tempo: 10-15 minutoj

La partoprenantoj staru pare (laŭeble la paroj estu samaltaj), vid-al-vide je 
distanco de braka longeco. La gamboj estu iom disigitaj. Ambaŭ levu la manojn 
je alteco de ŝultroj kaj metu la manplatojn kontraŭ la manplatoj de la partnero 
(dekstran manon kontraŭ la maldekstra de la partnero kaj inverse). Eku atenta 
ludo, kies evidenta celo estas, la partneron elekvilibrigi per pusado, ŝovado, 
cedado, rezistado, ... Dume spertigas multaj diversaj perceptoj de la korpaj 
movoj. Se la partnero perdas la ekvilibron, ŝanĝas la staron de la gamboj aŭ se 
aliaj korpaj partoj krom la manoj puŝiĝas/tuŝiĝas, intervenu la ludon. Reiru al la 
baza pozicio kaj rekomencu!

Ofte komence oni uzas premon kaj forton. Tial post la unua provo 
konsilendas, ke ili kun malpli da forto kaj pli da sentemo por si mem kaj por la 
partnero denove provu.

■ Kiel vi spertis la propran korpon?
■ Kiel vi sentis la korpon de la partnero?
■ Kion vi elprovis krom perfortaj agoj kaj kiujn efikojn vi rikoltis?
■ Kiujn efikojn vi spertis dum Ia kunagado?

Literaturo
Cohen, Richard: Students Resolving 
Conflict. Peer Mediation in Schools. 
Glenvievv, Good Year Books, 1995 
Faller, F./Kerntke, W./Wackerniann, 
M.: Konflikte selber losen. Mediation 
fŭr Schule und Jugendarbeit. 
Mŭhlheim/Ruhr, Verlag an der Ruhr, 
1996
Faller, K.: Mediation in der padagi- 
gischen Arbeit. Ein Handbuch fŭr 
Kindergarten, Schule und Jugend- 
arbeit. Mŭhlheim/Ruhr, Verlag an der 
Ruhr, 1998
Ilagedorn, O.: Konfliktlotsen. Lehrer 
und Schŭler lernen die Vermittlung ini 
Konflikt. Stuttgart, Klett, 1995
Walker, J.: Gevvaltfreier Umgang mit Konflikte!! in der Grundschule. Frankfurt/M.,
Cornelsen Scriptor, 1995
Walker, J.: Gevvaltfreier Umgang mit Konflikte!! in der Sekundarstufe 1. Frankfurt/M.,
Cornelsen Scriptor, 1995
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Ton Verwoerd
Lernu ludante (2)

t



rta
8. Kantoj

La kantkasedo ,,Kantu Esperante”, kiun en 1988 senpage dissendis la usona 
asocio „lnfanoj Ĉirkaŭ La Mondo”, jam montris la vojon al varia prezentado. En 
la kanto „Skuu, rulu, streĉu” la kantistoj montris kaj movis la membrojn; en la 
kanto „Kiu li eslas” la infanĥoro alivestis sin; en la kanto ^Saluton, amiko” oni 
dialogis kaj teatrumis.
En la kantaro „Vivu la kanto”, kiun mi eldonis kun la profesia muzikisto Bram 
II ijma n s, mi ne nu r publ iki ĝis nekona laj n d i dak tikaj n kantoj n (ekz. de I rena 
Lowinska el Poliando), sed ankaŭ aldonis sugestojn por vigligi la prezentadon de 
kantoj: at ribo tojn, pa n tom i mon, fra padon pe r ma noj a ŭ p iedoj.
Oni pristudu la strukturon de la kanto por trovi interesan eblecon: alternan 
kantadon de strofoj; enŝovon de dialogo, danco aŭ teatraĵo; ornamon per ĉapelo 
aŭ ŝminko; komunan kantadon kun la publiko. Tiel oni promocias la kanton al
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kolonoj
lavoloj profesiiĝo joniĝo tutmondiĝo

komprenigiEsperanton
• ■ • • . • •

paroligi Esperanton

utiligi Esperanton
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Plano certe kreskos) jam abunde superas la fortojn de tiu kvinopo, kiu konsistas 
~ ni ne forgesu tion - el volontuloj, jani ŝarĝitaj per s iaj'profesiaj okupoj.

Do ni nepre bezonas tuj ekpensi pri la kompletigo de la internacia estraro, kiu 
laŭstatute povas konsisti el 7 homoj. Alivorte ni povas tuj malfermi kampanjon 
por kolekti kandidatigojn por 2 estraraj lokoj. “Zto/? e, sed por kiuj taskoj?” vi 
demandos. Pri tio la jamaj estroj kaj kunlaborantoj jam plurfoje plurforme 
diskutis, alvenante al la konkludo ke la taskaroj, por kiuj ni prioritate bezonas 
respondeculojn estas: lerneja kaj universitata agado, trejnado instruistoj, eksteraj 
rilatoj, kaj instruscienca esplorado.

Tial ni serĉas kandidatojn por kompletigi la estraron en tiuj sektoroj. 
Kompreneble por ĉiu taskaro oni povos poste ankaŭ starigi apartan laborgrupon 
(aŭ komisionon), kiu kunlaboru kun la koncerna estrarano; sed por ĉiu taskaro ni 
bezonas respondecan estraranon aŭ komisiiton.
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La komparoj de universitataj situacioj kaj rezultoj krome malfacilas, ĉar tre 
malsamas la universitataj strukturoj, fako-disdividoj, akademiaj titoloj kaj 
postenoj.



perdoj”. Mi havas la impreson, ke la vintro-semeshaj prelegoj estas pli forte 
frekventataj ol la soineio-semeslraj. Malfacilas prijuĝi, kiu aranĝo-tipo estas la 
plej konvena. Dependas de la vidpunktoj kaj celoj.
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grandega neniam antaŭe spertita intereso kaj demandis, ĉu ili eventuale eraris en 
la prelegejo. Ne, ili volis jon scii pri Esperanto... Kompreneble la kvanto 
reduktigis iom post iom kaj la kurso stabiligis tiel, ke ĝis la fino mi havis ĉ. 35- 
40 diversajn studentojn. Sed entute per la unuopaj prelegoj mi supozeble atingis 
pli ol 100 studentojn, almenaŭ peris por ili bazajn sciojn.
Konscia, ke ne ĉiuj restos ĝis la 16-a semajno, per la unuaj 3 prelegoj ini donis 
tri malsamkarakterajn enkondukojn en la kadran temon, tiel, ke ĉiuj, kiuj venis 
nur al tiuj prelegoj, havu sufiĉe da informoj pri interlingvistiko ĝenerale kaj pri 
Esperanto aparte.

u
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Notoj: : :
(1) Pri la temo kp^ ankaŭ iri ĉaj^^ eri mia eseo "Esperanto kaj
lingv ist iko - sciencpoli tikaj rispekti’, en: Esperanto-Dokumente 2, Osnabrŭck: Deutsches 
Esperanto-Institut, 1995, p. 11 -12. ;
(2) Post la habilitiĝo (1985, Dr. sc.<~ Dr. habil.) en la jaro 1988 en ^313^ irii estis 
nomumita "Honoraria docento pri interlingvistiko" kaj ricevis la universitatan instrurajton



"Facultas docendi" (resp, nun: "Venia legendi1*); Laŭ la kontrakto pri Ia germana unuiĝo 
akiritaj titoloj estas transponeblaj, Post la unuiĝo ia. universitato konfirmis kaj akceptis 
mian GpR-tipan habi Ruĝon (1995). Do* nii: daŭre rajtas prelegi en Humboldti U niversitato 
kaj tion faras ekde 1988, kun kelkaj interrompoj. Cetere, nu sporade prelegis en la 
universitato jam post
(3) Verŝajne la iiniversitaib de Hamburg havas la plej tongan tradicion rliate al la temo. D- 
ro Wemer Bortnatiu estas HInstntkomtsiitd pri iiUeriiHĝvistikb", en la kadro db la InstiitHo 
pri fonetiko, ĝenerala lingvoscienco kaj Inndogenhabntiko,
(4) En Ja ksdro de la Instituto pri angla filologio.
(5) En la kadro de la Instituto pri kibernetiko.

5/r HO. DE-12683 Bertin 
Tei: ±49-30-5412633, Fttkso: ±49-30-5456742. E-p&ŝto: blanka giloŝi ^ĥ6<ie

.••.•':%**• •• •

Kelkaj notoj pri ILEI en Ia Universala Kongreso de 
Esperanto

1) En la UKE (Telavivo, julio 2000-a) partoprenis inilo da homoj, sufiĉe 
"motivitaj": bedaŭrinde la prave timataj varmego kaj altkosteco forte selektis la 
partoprenemon. Relative granda ono de la kongresanoj estis ILEl-anoj kaj/aŭ 
instruistoj.
2) Dum preskaŭ la tuta kongresa daŭro funkciadis nia ILEl-bodo, danke al la 
malavara sindonemo de titaj aktivuloj: unuavice Boo Mee Kim-Lindblom (SE) 
(kiu kunordigis la dejorpkpion kaj mem longe dejoradis), sed ankaŭ pluraj aliaj 
(Mireille Grosjean (Cfi), Mihai Trifoi (RO), Luisa Obe trai idi <IT). Doreteo 
Holland (US), H. Green (AU), Agneta Emanuelsson (SE), k tp.
Multaj kongresanoj haltis, informigis, aliĝis, interbabilis...
En la Libroservo estas prezentita nia nova lernolibro OKULO.
3) Tre utila estis la jus bakita alloga varbilo pri ILEI/lnte rku Ituro, mirakle 
alveninta el Budapeŝto zorge de Stefan MacG ili, spite de ĉiaj mai helpoj.
4) Dum la inaŭgura tago okazis la ILELkunsido en solena salono kun bona 
partopreno, kie ni resume prezentis la ecojn kaj farojn de nia asocio, kun 
intervenoj de diverslandanoj.
Ĉefe oni interesiĝis pri la kunligado de lernejoj kaj universitatoj kie on t instruas 
aŭ iel traktas esperanton, pri niaj konferencoj pasinta kaj venonta.
Aparte oni tuŝis Ia problemon de "Euioskola".
Ml Opinias ke tia tradicia kunsido estas utila kaj necesa, sed ĝi bezonas pli da 
tempo ol la nuna 1,5 horoj. Ĉu ni posto iu almenaŭ uno horon phan aŭ ĉu ni 
distingu prezentan kunsidon por eksteruloj disde faka kunsido por la membroj?
5) La "Tago de la Lernejo" ĉi jare havis je dispono nur 3,5 horojn.

18 41PR00/3 



ĉia temo estis precipe «ia (kaj de UEA) projekto INTERKULTURO: la nuna 
stato de la laboro kaj la perspektivoj. Pri tio oni povas legi artikolon de Radojica 
Petro vic en ĉ Lsa ma kajero de IPR.
Ankaŭ la TAGO DE LA LERNEJO ricevis bonan atenton:

- la Kvazaŭa Lernejo ''Tibor Sekelj" eslis prezentata grand-ekrane;
- intervenis kelkaj instruistoj partoprenantaj en !K el pluraj landoj (RO, TG, 
JP, 1T);
- iani envenis ankaŭ la etuloj de la Infana Kongreseto, kiuj prezentis siajn 
kantaĵojn;

oni ricevis aliajn kontribliojn pri lefitejaj teinoj (ekz. la israela instrusistemo 
kaj pri nova eblo por esperanto en Japanujo.
Miaimprese la "Tago” estis sukcesa, kaj espereble ĝi vekis novan apogon al 
nia agado ■ .'7<'

6) Ankaŭ duni Komitatkunsido de UEA ni prezentis la laborstato!! de nia 
komuna projekto, kaj ricevis iometan subtenon.
Tie ankaŭ definitive aprobigis kt nova konsisto de IEK (InternaciaEkzamena 
Komisiono), la regularoj por iiistru-kapabligaekzameno kaj por la II K.
7) Malgraŭ ke en ia strategiaj planoj de UEA edukado kaj instruado ĉiam 
menciigas c kiel tre ^rav^Ĝjhip ja oficialaj inaŭguro kaj fermo, oni tute 
malmemoras alvoki la saluton ■dfelEEI. Tto verŝajne estas kroma signo de la 
kontraŭdiro inter "diro kaj faro", kiu pro inercio ankoraŭ regas.
8) Tte grava branĉo de la kongresumado estas la maloficialaj (koridoraj) 
kontaktoj: Ankaŭ ĉi-jare tiu grundo estis plugatajisenrata k^ Ĵiveris jjkplton.
Pri lio mi skribos iom post tiom dum la tagoj, sed jam mi povas aludi pri iuj 
kazoj: 'b.:;

~ kunlabor-intcrkonsenlo kun la budapesta ELTE-universitato pri 
Interkulturo;
- ebla ekso lvo de la germa «seke ia problemo;
- kon kreta k aj so ii da pretigo a I s t a r i go de ko rea sek c i o; 

reveko de la itala sekcio;
- ekiro al solvo de nia reprezentigo ĉe Unesko kaj partopreno en EJL (Eŭropa 
Jaro de Lingvoj);
-- eble trovo de novaj kontaktoj kun rusoj kaj armenoj;
- diskuteto kun homoj de amerikaj UEA/LA pri ILEI en tiu kontinento kaj 
interkunlaborado de niaj hispanlingvaj sekcioj (per komuna materialoj) kaj 
eltrovo de reprezentantoj en "novaj" amerikaj landoj;
- parta ekdiskuto por la kompletigo de nia estraro.

9) Post la ILE 1-kunsido okazis tuja telefona intervjuetoĉe Radio Varsovia.
Alian tagon okazis longa magnetofona intervjuo por la sama Pola Radio pri 
Projekto Interkulturo, pri ILEI, pri la estonta LIL, kaj pri kial la Tria Roma 
Universitato interesiĝas:pri Esperanto.

< s Maŭro La Torre
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Infana Kongreseto subtenita de ILEI

Ja ekzistis programo por la ĉi-jara Infana Kongreseto, feliĉe la gvidantoj pretis 
devii de ĝi, kiam indis. Ekzemple, tuj post alveno en la varma Hadassim, 
anstataŭ kutimaj ŝablonaj sinprezentoj, eblon tuj plonĝi en naĝejon oni kun 
danko akceptis. Ĉiuokaze, la infanoj jam en Tel Avivo interkonatigis, eĉ 
amikiĝis. Naĝado oftis dum la semajno, kiel atestas la unua foto.

La 18 infanoj venis el tiom da landoj, ke krokodilebloj malmultis; pluraj el la 
nedenaskuloj faris herkulajn strebojn interparoli en Esperanto. La manlaboraj 
aktivaĵoj sub gvido de Ankica (farbado de tolajoj, kunmeto de kolĉenoj, plektado 
de pojno-rubandoj) pruviĝis tre popularaj, kaj kvankam en si mem ne-lingvaj, 
postulis alt-gradan aŭskult- kaj kompren-kapablon kaj spronis multan babiladon.

Pli rekte lingva estis komuna ludo plani magazenon, aktiveco jam priskribita en 
la hejmpaĝo de IIK (vidu ĉe www.uea.org ĉe Servoj/Kongresoj/IIK). Sur la dua 
foto [vidu dekstre], de dekstre: Csaba, Karina, Zsuzsa kaj Krisztina montras 
afiŝon, kiun ili kune desegnis por tiu magazeno.

Tri el tiuj infanoj, kaj unu plia, povis partopreni en IIK pere de subteno el 
fondaĵo de ILEI. Unuflanke, ili ĝuis unikan inter-nacian kaj inter-amikajn 

20 ♦ IPR 00/3
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spertojn; aliflanke ili kontribuis aktive kaj valore al la komuna etoso. Entute, 
neforgesebla semajno!

Informilo por la 34a I1K jam aperis, kun speciala inkluziva prezo de 109 EUR 
ĝis 30 sept. 2000. Poste validas 129 EUR ĝis la jarfino; plie laŭ ŝtupoj ĝis 179 
EUR por lastmomenta aliĝo. Aliĝu tra la lIK-hejmpaĝo, aŭ petu informilon/ 
aliĝilon de la subskribinto (adreso, p. 2.)

Stefan MacGill
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34-a ILEI-Konferenco, 15-21-a de julio 2000
Esperanto-Centro Kvinpetalo, Francio

Prelegoj kaj rekomendoj
A

Ceestis 23 partoprenantoj el 10 landoj. La etoso kaj bona prizorgado de la teamo 
ĉe Kvinpetalo certigis amikan kaj fruktodonan kunlaboradon dum kontentiga 
programo. Bedaŭrinde - pro manko de sinproponoj antaŭ la konferenco - ne 
eblis publikigi ĝin por varbi pli da partoprenantoj. Tamen (jam dum la antaŭa 
konferenco) la estraro ne antaŭvidis grandan nombron pro tio, ke ĝi ne okazis tuj 
post UK kaj ne en la sama lando, Israelo.

IPR 00/3 ♦ 21



Programo
Post la afabla bonvenigo de Suzanne Bourlot kaj Georges Lagrange, la 
prizorgantoj de Kvinpetalo, la fina programo kunmetita realiĝis nur post 
interdiskutado kun la alvenantoj. Kelkaj bonkore proponis programeron, inter 
aliaj Lagrange mem, kiu estas vaste konata verkisto. Aparte profitdona estis la 
neatendita prelego de Jean Berbaum pri 'psikologio en lingvolernado’ rekte 
tradukita el la franca de Gaston Kiste, reprezentanto de GEE (la instruista fako de 
UFE), kaj de Maria Majerczak, nia pola sekciestrino. Robert Moerbeek kaj 
Georges Lagrange diversmaniere kaj tre trafe pritraktis gramatikajojn per eraroj 
de lernantoj. Dum la konferenco alvenis ne nur tre bonvenaj amikaj 
prezidantoj (kiuj pro diversaj aliaj farendajoj, bedaŭrinde ne povis partopreni), 
sed ankaŭ informoj kaj sugestoj, kiuj fondis la bazon por fruktodona komitata kaj 
grupa interdiskutado.
lra la tuta semajno troviĝis ankaŭ sufiĉe da tempo por ripozi kaj distri sin. 
Dufojeoni manĝis speci alaĵon de la regiono ĉe loka restoracio kaj interalie ĝuis 
prezentaĵojn tre diversajn de pluraj kulturoj, inkluzive de paperfaldadon el 
Koreio, kantojn, poemojn kaj prelegeton de aliaj landoj. Je la komenco Georges 
gvidis ekskurseton ĉirkaŭ Bouresse meni kaj en merkredo la plii milto vizitadis la 
antikvan urbon, Poitiers, dum grupeto pluen veturis al 'Futuroscope'.

3

KdmHata Kunsido
Konsentis prezidi s-ino Agneta Emanuelsson, kune kun Boo Mee Kim-Lindbibnr 
(kasistino), kaj Jennifer Bishop (estraranino pri konferencoj).
La komitato konsistis e!14 e 1 e k t i t aj ko m i la t anoj, Post kalkulo estis koi i fi i m i t a, 
ke ĉeestis k v orumo, k io eb 1 igis a I la koni i t ato akcepti ra po itoj n, fa t i p ropo n oj n 
kaj la jenajn decidojn:

1. malŝarĝi la estraron kaj Kasiston de la laboro de 1999
2. 1PR — por Inala It igi la kos ton, espl or i eblojn pres i ĝin en Bu 1 gai io, 

kondiĉe, ke tio ne estii kontraŭ kontrakto
konfirmis la planon kunlabori kun Orbis Pictus por okazigi la 35-an 
ILEI-Konferencon 2001 en Savudrija, Kroatio, tuj post UK en Zagrebo. 
(Informiloj pri Brazilo, kiel ebla loko por la 36-a ILELKonfeicnco estas 
trarigardita).)
konfirmis elekton de s-ino Mariana Evlogieva (Bulgario), kiel 
Sekretario de ILEI.
akceptis la demision de Carla de Lorenzi, apogas proponon akcepti 
kandidatigojn de Charles Donoghue kaj Feng Zheng Ming por la vaka j 
estraraj lokoj kaj - por stabiligi la estraron - akceptas, ke aliaj 
estraranoj iie estu devigataj demisii je la fino de sia dejorperiodo dum 
2000-2001. . --- < -e- ■
elektis elektokomisionon: kunvokanto - G\venda Sutton plus Maritza 
Gutierrez (Kubo) kaj Joseph Catil (GEE, Francio)

s

4.

5.

6
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7.

8.

9.

Lars Forsman (Svedio) estu anstataŭanto en la financa kontrola 
komisiono post la forpaso de Martha Andreasson.
plibonigi la eksterajn rilatojn - inter aliaj - kun UNESKO, Freinet kaj 
daŭrigi la laboron al eventuala membriĝo en FIPLV.
Mireille Grosjean fariĝu reprezentanto de ILEI ĉe Internacia Asocio de 
Instruistoj Pace».

10. Rezolucio: ĉiuj helpu pri la ĉefaj kui lu rajoj de sia lando: ideala temo por 
nova lernolibro kaj peni havi ILEI-sckcion en ĉiu lando.

Aldonajo - pri la elformata Strategia Plano de UEA, la Komitato aprobas la 
vortumojn proponitaj de ILEI, precipe pri ĝiaj edukaj paltoj.

Raporto de Studgrupoj
Rekomendoj:

1.
2.

3.

Konferenca programo estu antaŭe publikigita.
En Francio eblas instrui Esperanton per 'loka kontrakto pri edukado - 
(france: CEL) en mezlernejoj. GEE preparis modelan leteron por sendi 
al la estro, ni instigu francajn instruistojn fari tion.
Okazu kunlaboro inter sekcioj en diversaj regionoj de la mondo por 
okazigi profesinivelaj!! trejnseminariojn por instruistoj, kun 
interkonsento de ILI'1.
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4.

5.
6.

7;
■

9.

10.

11.

Kuraĝigu delegadon kiam sekciestro multe aktivas ankaŭ por aliaj E- 
organizoj.
Sekcioj kreu bonajn rilatojn kun landaj asocioj pri lingvolernado.
Gimnazio duni ILEI-Konferenco estu nomata 'kolegio’, por 13-17 
jaruloj, se konsentos la iniciatinto. Gia programo komenciĝu malfrue 
matene kaj inkluzivu sporton kaj muzikon.
Dimanĉ-matene ne estu programo dum Konferenco.
Invitu ne-esperantistajn instruistojn al malferma procedo dum 
Konferenco en Brazilo.
Penu konvinki instruistojn nek pri 'facileco’ nek pri 'simpleco’ de 
Esperanto, sed pri 'reguleco’ kaj 'precizeco'.
Dum trejnado de instruistoj akcentu ankaŭ lertecon pri la informado pri 
Esperanto.
Starigu fonduson por helpi al seminarioj por instruista trejnado - por 
pagi vojaĝkostojn, materialojn, honorariojn k.t.p. -■ eventuale altigi la 
kvaliton.
Anoncu trejnseminarion pli ol unu jaron antaŭe.
Okazu daŭrigo de programeroj por gejunuloj 13-18-jaraj dum UK.
En 1PR invitu al la membraro prezenti ion dum la Konferenco. 
Disvastigu informojn pri projekto EuroscOla en Esperanto.

randaj ekonomiaj problemoj, strebu al disvastigo de instruado
I

helpi al pli granda bonfarto de la lernantoj!

12.
13.
14.
15.
16. Malgraŭ
- de Esperanto, ĉar la sperto montras, ke lernado de Esperanto povas

Jennifer Bishop, estrarano pri konferencoj

ti •J

li

6

•J
Mi

Taglibro de kasisto - ne nur pri financo

Dimanĉe, la prelego de Georges Lagrange "Pri gramatikajoj" estis bpna. Li 
preferas modifi la vicon de la kutima fraz-sintakso: subjekto + verbo r objekto. 
Li daŭre klarigis pri cel-akuzativo kaj mov-akuzalivo tute klare. Vespera 
programo, diapozitiva prezento de Marij Daenen pri "Renkontiĝo en Nepalo” 
estis interesa. Ni konatiĝis kun ne-kutima kaj fora kulturo.
Lunde, Rob Moerbeek prezentis pri "La eraroj de la eraroj”. Multaj ĝuis lian 
prezenton. Antaŭtagmezo, ne atendite ni trovis tradukitan prelegon pri 
"Psikologio de lernado" de Jean Berbaum. Tre interesan sperton kaj 
eksperimenton li prezentis. Tra mem-organizado kaj mem-ordigado, lernantoj 
temas plej efike. Vespere Niji el Usono gvidis distran programon en kultur- 
diverseco.
Marde: du grupoj diskutis intense. La temoj de la unua grupo estis "La nuna 
stato de E-instruado en la lernejoj: «normoj kaj faktoj" kaj “La rolo kaj 
disvastigo de E-instruado en universitatoj.” Abunde prezentiĝis fa kioj pri 
instruado en baza lernejo en Francio, en gimnazio en Svedio, en universitatoj en



Pollando kaj Koreio, eĉ infanvartejo/antaŭ-lerneja klaso en Francio, por 
plenaĝuloj en lernejoj en Kubo. Diskuto "Kiel veki interesojn de lernantoj pri E- 
o" naskis konvinkigaj!) taktikojn kaj rekomendojn. Interalie oni parolis pri utiligo 
de la reto strategie. Kiam la informo pri la projekto "Euroskola" prezentiĝis, la 
diskuto pli entuziasme profundiĝis. La partoprenantoj sentis la gravecon de E- 
instruado kaj realigon de la praktiko tra la projekto.
Mi diskutigis niajn financojn, ĉar la kosto de IPR superas la ILEI-rimedojn el 
kotizoj. Miaj proponoj estis:
a) Altigi la membrokotizon diversmaniere,
b) Uzi novan presejon en malmultkosta lando: ekz. en Bulgario,
c) Eldoni nur 3 numerojn anstataŭ 4 jare.
Leviĝis kontraŭstaroj al a) kaj c); necesus esplori praktikajn eblojn antaŭ ol 
decidi pri b).
Merkrede okazis la tuttagaj ekskursoj. Multaj ĝuis tion kaj laciĝis sufiĉe. 
Vespere ni manĝis en restoracio, kaj poste ludis Esperanto-bingon, kiu estis 
miksajo de kvizo kaj bingo.
Ĵaŭde la programo inkluzivis E-kartludon kaj aliaj promenis. Tombolo antaŭ 
vespermanĝo estis amuza. La rezultoj de tombolo kaj E-bingo enspezigis kune 
113 EUR al la Koleghelpa Kaso, kiu altiris ankaŭ donacojn de 37 EUR. Fine, 
preskaŭ ĉiuj (kelkaj pli frue foriris) guis bongustan adiaŭan vespermanĝon.
Dum la konferenco ILEI akiris kvar novajn membrojn. La gajno de la 
konferenco estos proksimume mil euroj, kiu tre pozitive kontribuos al la financa 
stato de la Ligo. Uce Kim-Lindblom, kasisto

Parto de la konferencanoj sur la korto de Kvinpetalo
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Leonardo Panipaloni
Mallonga filino en Interkulturo

Prato estas urbo en centra Italio, kaj, laŭ dia plaĉo, instruisto de elementa 
lernejo de tiu urbo povis iniciati antaŭ kelkaj jaroj Esperanto-lernejan grupon. La 
nomo de la grupo estas LA HERBEROJ, ĉar Prato, itallingve, signifas herbaro-n.

La "herberoj” lernas Espe tanton per kantoj, rol-ludoj kaj internacia 
korespondado. Dum la lernojaro 1998/99 la grupo korespondis kun elementa 
lernejo de Limeyrat, malgranda vilaĝo de Dordogne en Francio, kaj la du lernejoj 
faris kune ĉen-rakonton. La "herberoj” verkis kaj desegnis la unuan parton, 
francaj geamikoj la duan, la "herberoj” la trian, k.t.p... La rakonto finiĝis en 
junio 1999 kaj entenas ses partojn.

Dum la lernojaro 1999/2000 la korespondado plivastiĝas per partopreno al 
Projekto Interkulturo kaj per financado de Eŭropa Unio. Fakte, kadre de ago 1 de 
Programo Comenius, tri eŭropaj bazaj lernejoj (de Prato, de Limeyrat, de Bixad 
en Rumanio) preparis projekton LUDEŬREJO, t.e. daŭra korespondado pri 
komuna temo INFANLUDOJ kaj LUDILOJ.

Plie, la "herberoj faris, dum la jus pasinta lernojaro, mallongan filmon. Ciu 
instruisto bone scias kion signifas daŭra internacia korespondado: ĝi estas 
stimula rimedo de la lernado, sed kiom da tempo kaj laboro estas bezonata por 
vere profiti de ĝi! Ciu instruisto bone imagas kion signifas preparado de filmo, 
eĉ mallonga filmo, en lernejo: kiom da kapabloj ĝi metas en ludon kaj 
antaŭenigas, kiom da problemoj kaj malfacilaĵoj ĝi naskas.

La titolo de la filmo estas LA PERDITA HARMONIO, ĝi daŭras 14 
minutojn kaj ĝia temo venas el la ĉen-rakonto. En Ia historio estas vilaĝo, kiu 
nomiĝas Smeraldo, estas verda kvinpinta stelo, kiu feliĉigas, estas reĝo, reĝino 
kaj princo, kiu volas retrovi la stelon mistere malaperintan, estas roboto kaj du 
geturistoj, kiuj helpas la princon, kompreneble estas monstroj; en la filmo eĉ 
estas teruraj scenoj, ŝed la historio feliĉe finiĝas.

Laŭ mi estis 5 fazoj gravaj, laŭ didaktika vidpunkto, dum la filmpreparado:
1) laborado pri la rakonto al dialoga teksto, taŭga kiel rolaranĝo;
2) preparado de la kostu moj kaj de 1 a scen-ara nĝoj;
3) rol-ludado kaj atribuo de la roloj;
4) elekto de muzikaĵoj kaj kunmeto de kanto pri reveninta harmonio;
5) filmado kaj vidado de la bildoj.

Laŭ la cetoj de ĉi tiu revuo, mi opinias, ke valoras iomete paroli pri la unua 
kaj la tria fazoj.

La verkado de roLaranĝo estas malfacila lingva laboro, eĉ en nacia lingvo. 
Kelkaj partoj de la rakonto teatrumiĝis, okaze de lernejaj festajoj en la jaro 1999. 
Sed prepari rol-aranĝon por filmo estas pli malfacila, ĉar oni devas ŝanĝi multajn 
deta Ioj n por si mp 1 igo de fi huado kaj por 1 i m igo de la scenoj. Tial la ro Lara ngo 
estis malfermita ĝis la fii m-mu n tado kaj ĉiuj lernantoj ludis ĉiujn rolojn ĝis la



* •Radojica Petroviĉ 

Interkulturo - post unu jaro >



[S

ie

iicr



TĴ

atingotaj rezultoj al neesperantistaj simpozioj kaj revuoj pri, ekzemple, moderna 
instruado kaj edukado, estas mallasenda ŝanco por levi la prestiĝon de esperanto 
en la Sciencaj rondoj. Fine de la planita dua jaro de la projekto estas necese 
organizi ĝeneralan simpozion aŭ interkonsiliĝon (ĉu: kongreson de inter- 
kulturanoj kun festivalo de ties atingoj) kiel memstaran aranĝon, Wster UJCkaJ 
ILEl-konferenco, por resumi rezultojn, analizi mankojn kaj problemojn kaj plani 
pluan disvolviĝon de la projekto. ?

Radtijica Petroviĉ. <radp(a),i)tt.vi(>
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ILEI havas la homforton por ĉion fari mem? Sufiĉas la admonetoj - ni ne plu 
mencios la strangan mankon de subteno flanke de nia gepatra organizo, ĉar ni 
deziras esti pozitivaj.
Do por tiuj, kiuj ja interesiĝas jen mallonga ĝisdatigo. Ĉio progresas bone. Ĉi- 
jare ni espereble sukcesos pritrakti pli grandskalan reklamadprogramon, sed, 
malgraŭ la ĉiujaraj problemoj, ni ne estis neaktivaj! Ni disponas je granda ligna 
urso, kilia ni uzas kiel reklamilon, kaj "li” troviĝas ĉe kongresoj kaj eti 
bibliotekoj' Ĉiu EAB-anoj ricevis dii el niaj reklamaj fiŝ-poŝtkartoj kun peto 
sendi ilin al konataj infanoj. Atendas familioj, kiuj nun sekvas Ia kvaran parton 
de la kurso, jam preparita de ni laborkajero (en la angla lingvo!) por akompani 
‘'Tendaraj Tagoj T'. Novaĵletero, "Bear Facts" aperas sezone kaj estas bona 
sukceso. Pere de ĝi ni retenas kontakton kun la gepatroj kaj iom post iom 
enkondukas ilin en la Esperantan mondon. Infanoj havas Ŝancon partopreni 
konkursojn kaj tiuj ankaŭ estas tre; popularaj kaj helpas reteni intereson. La 
orienta federacio de EAB "adoptis" urson kaj dissendas la ricevitajn senpagajn 
enirbiletojn al kpnkurs-gajninlcj. Ni organisas nun porinfanan semajnfinon, kiu 
okazos dum la oktobra trimestromeza ferisemajno, kaj jam vekis grandan 
intereson flanke de la infanoj kaj gepatroj - ege malofta okazajo en Britio. Nu, 
eble la ĉefa afero estas, ke tiuj, kiuj ja aĉetas kaj tralaboras la kurson ŝajne estas 
tre kontentaj pti Ia prezentmaniero kaj la akompana materialo kaj fariĝas 
Esperantistoj. Eble, fine, nur tio gravas.

Angela Tellier, en la nomo de Esperanto leachers' Association

,7

Post ke 1 kja ia koi n ia hano mo riis $ i nj or i no M a rtha And rea sson la 8- a n de m ajo 
2000, 73-jara.Ŝi vivis en Gotenburgo, Svedio, kaj eklernis E-on en 1953. Kiel 
tre agema homo ŝi baldaŭ mem instruis, kaj dum la sekvaj jardekoj ŝi gvidis 
multajn kursojn de diversaj specoj. En la lastaj jatoj oni kadre de tiuj kursoj ofie 
okupiĝis pritradukoj.La lasta rezulto estas Esperanta versio de la libreto

1PR 00/3 4 31



»4

I

. s ’

rt



n

V



ro

«L

•J

e

•4

♦j

-BONA AMIKO
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Z/ Ciu el ni, k iuj okupiĝas pri varbado kaj instruado spertas, ke 
estas pli facile al varbi al lingvo-kurso ol daŭre teni la 
varbitojn. Tio estas vero malnova kaj ĝenerala .Tiu konstato 

estas valida por Ia angla, germana, franca lingvoj kaj dekoble por Esperanto, kiu 
nuntempe havas nur centonon de praktika utilo kompare al furoraj mondaj 
lingvoj. Konsciu, ke precipe la infana entuziasmo velkas rapide.

Kaj se la kursano ne spertas la praktikan utilon de Ia studado, li baldaŭ perdas 
sian elanon, sen kiu ne ekzistas sukcesa lingvolernado.

Konsciaj pri la supraj aferoj, niaj antaŭuloj jam en la komenco de la 20-a 
jarcento sentis la bezonon de gazeto kun relative facila lingvaĵo, kiun post du-tri 
monatoj da diligentaj studoj komencanto povas pli-malpli kompreni (vd. La Jumi 
Vivo, La Praktiko). La unua sukceso rezultigas neforigeblan impreson. Probable 
ankaŭ vi gardas ie, en la profundo de la koro rememoron pri la unua rakonto, 
novelo, libro, kiun vi sola, sen helpo de instruisto, povis ĝui lingvo.
Tio estis kaj restis la tago de triumfo.

Juna Amiko volas liveri la senton de tiu triumfo al viaj kursanoj, al ĉiuj 
komencantoj, kiuj sopiras pri praktika uti ligo de lingvolernado, ĝi volas helpi 
donante plusenergion por plua diligenta laboro.

La revuo kolektis ĉirkaŭ si kunlaborantojn el Ĉiuj kontinentoj, de Aŭstralio 
ĝis Islando, de Brazilo ĝis Ilonkongo; entute 26 homojn el 18 landoj. Tio, per si 
mem, garantias buntecon, varian enhavon. En la revuo aperas kontribuaĵoj, 
verkitaj de homoj, vivantaj en tiu sama loko, kiun koncernas la prezentita evento. 
Pere de tiaj artikoloj vole-nevole senpere tuŝas vin la spirito de indiĝeneco. Ni 
neniam mistraktas eventojn pro politikaj aŭ aliaj submtencaĉpj, nenio estas 
kosmetikita, retuŝita. La redaktoro atentas nur pri tio, ke neniu etno, raso aŭ 
religio estu negative, tendence prezentita, ĉar ni konscias ke homaj kvalitoj 
dependas ne de aparteneco al certa homgrupo, ja ĉiu el ili havas kaj bonajn kaj 
abomenindajn individuojn. Ni volas trovi, kompreneble, en ĉiu homgrupo la 
valoron, la pozitivan flankon: tion, kio servas al la ceteraj kiel ekzemplodona 
imitindajo.

La pereo de La Krokodileto en la pasinta jaro klare pruvis, ke nia komunumo 
ne povas ankoraŭ vivteni gazeton, kiu celas tro malvastan tavolon, kiel la 
menciita periodaĵo infanojn de 8-12 jaroj. Ni volas helpi ĉiujn, kiuj antaŭ 
nelonge renkontis Esperanton, kiuj ankoraŭ havas lingvajn problemojn, kies 
vortprovizo estas relative malriĉa, kiuj bezonas Ia etenditan manon de bonvolaj 
samideanoj, koncize: ni celas ĉiujn, kiuj estas junaj laŭ sia esperantisteco.

Juna Amiko uzas lingvaĵon simplan, sed ne primitivan. Ni evitas longajn, 
malsimplajn frazostrukturojn. Nia baza vortprovizo, la plej oftaj 1500 radikoj 
garantias leksikan facilecon kaj ebligas relative fruan praktikan utiligon de la 
lingvo. Tlo ne signifas ke ni fermas nin en kaĝo de leksika malriĉeco. Verdire, la 
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tuta vortstoko de Esperanto estas uzebla per klarigoj helpe de la elektita 
minimumo. La glosoj donas al la lernanto modelojn pri tio kiel ĉirkaŭskribi 
nekonatajn vortojn (komencantoj ofte devas komprenigi nociojn), aliflanke, ili 
instigas al la uzo de fidindaj unulingvaj vortaroj.

Oni trovas en la 28-paĝa, kolore presita gazeto verkojn diversajn laŭ lingvo- 
stila nivelo kaj amplekso. Mallongaj anekdotoj, kuriozaĵoj, versajetoj, ŝercoj, 
fabeletoj logas komencantojn al legado. Enigmoj ekscitas la sci volemon de 
pluraj legantoj, melodiaj kantetoj povas vigligi la etoson de kursoj. La revuo 
havas ankaŭ alian vizaĝon, pli seriozan, ĉi instigas al plia fortostreco per 
konstatita kvizo, kies tasketoj celas kaj komencantojn kaj progresintajn. “Lingva 
doktoro” donas konsilojn al kursanoj kaj kursestroj pri tiklaj gramatikaj 
problemoj. Por instruistoj ni havas apartan rubrikon’ “Por kursgvidantoj”, kiu 
volas instigi al novaj meipdikaj vojoj por vivigi studhorojn.

Prezento de diversaj landoj kaj kulturoj, skribosistemo elstaraj personoj, 
belaj rakontoj lai gigas la spiritan horizonton kaj amikigas kun popoloj najbaraj 
kaj malproksimaj. Serio de Baldur Ragnarsson “Bildoj el la historio de la 
Esperanta literaturo” regalas per “frandaĵoj” el nia kultura heredaĵo. Informoj pri 
aktualaj teinoj, okazajoj intencas konduki en nian komunumon. Medioprotektado 
kaj informatiko altiras la atenton de multaj esperantistoj. El nura listigo de la 
konstantaj rubrikoj vidiĝas la praktikaj utilo kaj valoro de la revueto.

La redakcio konscias, ke revuo ne povas ŝvebi en vakuo. Bona periodaĵo 
devas mobilizi kaj ligi la legantojn al ekzistantaj aktivadoj kaj pere de ili al la 
komunumo. Jam en la unua periodo de sia ekzistado Juna Amiko estis firme 
ligita al la agado de Kastora Klubo, tre aktiva tiutempe. Nun ĝi flegas kontakton 
kun “Infanoj Ĉirkaŭ La Mondo” kaj precipe kun la projekto INTERKULTURO 
(ni redaktas por Ia klasoj apartan kromfolion). Ni sekvas la principon: “La aferoj 
interdependas”. Sukcesa agado en unu direkto fortigas alian kaj inverse, ju pli 
oni kroĉas sin al funkciantaj aktivadoj, des pli forta fariĝas la efiko.

De du jaroj nia revueto havas hejmpaĝon en Interreto
trovas fiaĝinentojn el la aktuala numero de Juna 

Amiko. Krom la plena redaktistaro tie troviĝas la listo de Ia perantoj por la revuo 
kun adresoj kaj abontarifo). Vi povas konsulti la liston de niaj 1500 bazaj vortoj 
uzataj sen piednotoj, la tutan liston de la legantoj, kiuj partoprenas en la 
kvizokonkurso, la solvon de la lasta kvizo kaj la novajn tasketojn kies solvojn vi 
povas sendi ankaŭ retpoŝte al la kompilinto, kiu ĉiu-numere venas el alia lando. 
Nia ITT-ejo estas atingebla ankaŭ pere de la hejmpaĝo de UEA (uavHu/er/.o/g).

Mi povus ankoraŭ longe paroli pri diversaj aspektoj de nia 27-jara internacia 
revuo, kiu superis laŭ vivodaŭro ĉiujn siajn antaŭajn fratetajn (rni scias pri ne 
malpli ol kvin el ili), sed gravas ne la pasinteco, sed la futuro. Mi estas profunde 
konvinkita pri tio, ke reciproka interagado gravas: ^e ni aj instruistoj kaj 
kursgvidantop komprenmte la signifon de internacia revuo por komencantoj, plu 
apogos nin kiel ili faris ĝis nun, tiuokaze ankaŭ ni povos efike helpi, pli kaj pli
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LA BORKOVI IS IONOJ
Ekzamena: Atilio Orellana Rojas (prezidanto), Hans ten llagen (sekretario) 
Elekta: Gvvenda Sutton (kunvokanto), Maritza Gutierrez, Joseph Catil 
Kontrola: Bertil Andreasson, Lars Forsman, Bo Sandelin
Lerneja: Marija Beloŝeviĉ, Jennifer Bishop, Renato Corsetti, Stefan MacGill, Geza 

Kurucz, Maŭro La Torre, Raita Pyhala
Regulara: Rob Moerbeek, Hans ten llagen 
Terminara: Maŭro La Torre

KUNLABORANTAJ INSTITUCIOJ
IEI: Internacia Esperanto-Instituto, Riouvvstraat 172, NL-2585 HW Den Haag, 

Nederlando
UEA: Universala Esperanto-Asocio, Nieuvve Binnenvveg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, 

Nederlando
UNESKO (en operaciaj rilatoj). Reprezentanto de ILEI: Francois Lo Jacomo, 42 quai de 

la Loire, FR-75019 Paris, Francio

MEMBRIĜO AL ILEI KAJ PAGADO POR ALIAJ SERVOJ
ILEI estas jure registrita ĉe la komerca ĉambro en Den Haag sub numero 27.181.064.
La membreco inkluzivas ricevon de 4 numeroj de IPR jare. Turnu vin al via landa sekcio, 
kiu fiksos kotizon en via propra valuto. Por pagi rekte al la internacia ILEI, skribu al la 
kasisto.
Kasisto de ILEI: Boo Mee Kim-Lindblom, Stenbockens gata 102, SE-136 62 Haninge; 
tel. (146 8) IU 4175, <boomee.kimlindblom@swipnet.se>, postĝirkonto: 682117-7.
Membro-kotizoj: A-landoj (laŭ UEA-divido): 14 EUR, B-landoj: 8 EUR. Simpla abono 
sen membreco: 18 EUR.
Pro altaj banko-kostoj, evitu bankĉekojn kaj eĉ internaciajn poŝtoĝirojn; taŭge plenumita 
Euroĉeko plej bonas. Alia pagmaniero estas al UEA: UEA, Nvve. Binnenvveg 176, 3015 
BJ Rotterdam, pĝk 37 89 64. UEA akceptas kredit-kartajn pagojn. Klare indiku la celon 
de la pago. Kontoj ĉe UEA: ilek-a (ĝenerala), juna-l (Juna amiko) kaj pike-b (Projekto 
Intel kulturo). Detala listigo de pagmanieroj al UEA aperas sur p. 37 de Jarlibro 1999. 
Prefere informu senpere la kasiston de ILEI pri la enpago.
Reklamtarifoj por IPR: 180 EUR por plena, IIO EUR por duona kaj 70 por kvarona 
paĝoj. Tio inkluzivas bazan grafikan pretigon; kostojn de ekstra pretigo oni rajtas fakturi. 
Sekcioj reklamante edukajn projektojn rajtas peti trionan rabaton.

Interreto
http://Ips.uniroina3.it/ilei Bazaj informoj pri ILEI kun ligoj al aliaj paĝoj 
http://lps.uniroina3.it/eins La diskutejo E-INSpri Esperanto-instruado 
http://lps.uniroina3.it/eler Tabelo de Esperanto en lernejoj (E-LERnejoj) 
http://lps.uniroina3.it/kler Kvazaŭ!entejo "Tibor Sekelj"por la Projekto

Interkulturo.

http://www.esperanto.nu/ileibulteno/index.htinl ILEI-Bulteno 
www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto .Jutta Antiko 
www.hungary.net/esperanto/tend-tag.htin Tendaraj Tagoj (angla priskribo) 
www.nl-papa.hu/ipr/ Internacia Pedagogia Revuo

mailto:boomee.kimlindblom@swipnet.se
http://Ips.uniroina3.it/ilei
http://lps.uniroina3.it/eins
http://lps.uniroina3.it/eler
http://lps.uniroina3.it/kler
http://www.esperanto.nu/ileibulteno/index.htinl
http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto
http://www.hungary.net/esperanto/tend-tag.htin
http://www.nl-papa.hu/ipr/


SEKCIESTROJ
de ILEI

Albanio: Bardhyl Selimi,
Rr. Maliq Muco, Pali. 50, ap. 3,
AL-Tirana

Argentino: Teresita Alaniz, 
El Ombŭ s/n, AR-5801 Alpa 
Corral

Aŭstralio: Jennifer Bishop,
39 Hill Street, Havvthorn, 
Vietoria AU-3122 fi.: 
esperantoj
education, monash. edu.au

Belgio: Raymond Wylleman, 
A. Vermeylenstr. 65, BE-8400 
Oostende

Brazilo: Elvira Fontcs, Rua
Machado de Assis 243, ap. 11,
BR-04106-010 Sao Paŭlo (SP)

Britio: Malcolm Jones,
I Regent Avenue, Skipton, GB-
North Yorkshire BD23 IAZ

A A

Ĉeĥio: Jana Melicharkova,
CZ-696 02 RatiŜkovice 938
fi: mmelicharekjiol.cz

Ĉinio: Zhang Danchen,
General Foreign Languages
Dept., 29-34 North Part, 
Huazhong Normal University,
CN-430070 Wuhan
fi,: zdchenjpuhlic.wh.hh.en

Finnlando: Raita Pyhala,
Jykyrintie 3,
FI-69440 Lestijarvi,
fi: raita.pyhalajlestijarvi.fi

Francio: Marie Malezieux-
Hunninck, Grand rue, FR-86410 
Bouresse

Germanio: Michael J.
Scherm, Von Thŭrheiinstr. 47,
DE-89264 VVeissenhorn

Hungario: Jozsef Nemeth,
Kilian Itp. 75/9, HU-8500 Papa
S: nlaltjkonyvlar.c3.hu

Irano: Hamzeh Safii, P.O. 
kesto 17765-184, lR-Tcheran 
fi,: ilei. irjesperan Io. org

Italio: Luigia Oberrauch
Madella, via Prampolini 8, 
1T-43100 Parma
fi: vnuidellajtin.it

Japanio: Masonii Suzuki,
Inokashira 3-5-12, Mitaka-shi,
Tokio, JP-181-0001

Katalunio: Luz Vazquez, 
Apartat 553, ES-43200 Reus 
fi,: ilei-catjcspcranto.nu

Kroatio: Ivan Bekavac-Basiĉ, 
Kuŝlanova 59, 
11R-10000 Zagreb

Kubo: II. Jiminez, Apartado 
5120, CU-10500 Ciudad dela 
I (abana 
fi: kubespjip. etecsa. cu

Nederlando: Hans ten Hagen, 
Middcmveg 587,
NL-1704 BII Ileerhugovvaard 
fi.: ten.hagen.esperanto jwxs. ni

Norvegio: Bjdrn Thuv, 
Aroyvcien 33, NO-3135 Torod 
fi: hthuvjc2i.net

Pollando: Maria Majerczak, 
ul. Armii Krajowej 7, m. 122, 
PL-30 150 Krakow, »: (+48 
12) 638 14 49

Rumanio: Prof. Popa Florica, 
Str. Eroilor 29, ap.7.
RO-1900 Timisoara

Rusio: Irina Gonĉarova, 
Moloeznaja 38-10, Odincovo 2, 
Mosk. obi. RU-143000 
fi: ah2928jmaslak.sitek.ru

Svedio: Bertil Andreasson, 
Sodra Rorum pl. 455, SE-24294 
1 ldrby Puberiii. andreasson j 
horhv.mail. lelia, com

Svislando: Francois Randin, 
Str. Vallombreuse 14, 
Cl I-I004 Lausanne 
fi,: ilei.chjesperanto.nu

Togolando: Attiogbe- 
Agbemadon B., Mensah, T. I. E. 
'Fo, B.P. 13169, Lome-TOGO, 
fi: esp.togojcafe.tg

Usono: Doroteo Holland, 
5 140 San Lorenzo Dr, Santa 
Barbara, CA 93111-2521 (US) 
Q:7264 4.2 <5 Ojcompuserve. com

REPREZENTANTOJ 
de ILEI

Armenio: Lida Elbakjan,
Moldovakan 26/2, kv. 52,
AM-375062 Erevan

Bosnio kaj Hercegovino:
Nimeta Kulenoviĉ, Branica
Sarajeva 15/V, BA-71000 
Sarajevo

A

Cilio: 1 lector Campos Grez, 
Casida 231, Curico, CL-Septima 
Region P. strigo jclcreuna.cl

Danio: vakas
Estonio: Uelgi llromova,

Pk. 94, EE-3053 Keila
Islando: Loftur Melberg, 

Skolabraut I, 
1S-22O I Iafnarfjordur

Israelo: Murjan Josef, 
P.K. 1289, IL-61012 Tel-Aviv

Jugoslavio: Radoj ica 
Petroviĉ, Bui. Oslobodjenja 36, 
YU-32OOO Ĉaĉak 
fi: radp jenii.yu

Kongo: Ngangu Nduantoni- 
Bakidila,
B.P. 13, CG-Lukala (Bas-Zaire)

Kostariko: Hugo Mora 
Poltronicri, Apartado 4981, 
CR-1000 San Jose
fi: miauntiaujpop.racsa.eo.cr

Koreio: So Jin Su, Dept. de 
Ekonomiko, Universitato Kang- 
nam, Kugali Kihung-up, Yon- 
gin-gun, Kyonggi-do KR-499- 
900 fi: sojkns.kangnani.ac.kr

Litovio: Algimantas 
Piliponis, Karolinisiu 3-93, 
LT-2044 Vilnius

Nov-Zelando: Gvvenda Sut- 
ton, I2C Herbei t Gardens, 186 
'1 he Terrace, NZ-Wellington 1 
S.SirLancelot  jcompuserve.com

Portugalio: Joao Jose Santos 
Rua da Escola, lote 57 - r/c esq 
Vale Grande, PT-1675 Pontinha

Slovenio: Marija Zlatnar- 
Moe, Miliĉinskega 66, SI-1000 
Ljubljana. 
£i.:Marij<i.Zlatnarjguest.arnes.si

Ukrainio: Svetlana Fedotova, 
P.O. Kesto 88, 
UA-253222 Kiev

Uzbekistano: Eŭgeno S. 
Perevertajlo, Ab. kesto 140, UZ- 
700000 Taŝkent, CIS 
S: eugenyjesper.gimli. com

Venezuelo: Prof. J E. 
Bachrich, Apartado VE-70782, 
Caracas 1071 A

mmelicharekjiol.cz
raita.pyhalajlestijarvi.fi
nlaltjkonyvlar.c3.hu
vnuidellajtin.it
hthuvjc2i.net
ah2928jmaslak.sitek.ru
jcompuserve.com

